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1- DESTINATARIS 

Nens menors de 8 anys  

 

 



2- CONDICIONS 

Entrada gratuïta  

per als socis del FC Barcelona  

i fills o néts de socis  

 



3- PARTITS EXCEPCIONALS, SENSE 

ENTRADES INFANTILS GRATUÏTES 

• FCB-Reial Madrid 

• FCB-Atlètic de Madrid 

• Eliminatòries de la Lliga de Campions 1/8, 1/4  i 
semifinal 

• Semifinal de la Copa del Rei 

• Partit d’anada o tornada de la Supercopa 
d’Espanya 

• El Club es reserva l’opció de declarar partit 
excepcional quan existeixi risc de sobreaforament  



4- PARTITS DE MATÍ O TARDA  

• Diumenge 12 hores - Dissabte 16 hores – 

Dissabte 18 hores 

• El Club disposarà d’un mínim de 3.000 

localitats assignables per ordre de 

sol·licitud 

 



5- COM SERÀ L’ENTRADA? 

• L’entrada del nen anirà vinculada a l’entrada o 
l’abonament de l’adult que l’acompanyi, per tant, 
serà de la mateixa zona (Accés, Porta i Boca). 

 

• L’entrada tindrà un disseny especial, que només 
permetrà ser utilitzada per un nen i per ser 
validada, només, a través d’un dels 35 torns que a 
tal efecte es distribuiran uniformement per totes 
les portes i zones de l’Estadi. Els adults que 
acompanyin un nen amb alguna d’aquestes 
entrades només podran accedir a l’Estadi per un 
d’aquests 35 torns. 

 



5- COM SERÀ L’ENTRADA? 



6- ON SEURÀ EL NEN? 

El nen acompanyat de l’adult seguirà seient 

com fins ara  

 

 



7- COM ES PODEN SOL·LICITAR 

AQUESTES ENTRADES? 

• Una entrada només donarà accés a un partit. 
Per això, se n’haurà de sol·licitar una cada 
cop que es vulgui accedir al Camp Nou. 

 

• Les entrades es poden sol·licitar i aconseguir 
a través de dos canals: de forma presencial 
(A Taquilles des de 6 dies abans del partit 
fins a la mitja part);  i de forma on-line, a 
través del web del Club (Des de 6 dies abans 
i fins a 24 h abans del partit). 

 



8- D’ON SORTIRAN AQUESTES 

ENTRADES? 

• El Club disposa de dues vies per generar i 

oferir aquestes entrades gratuïtes per als 

nens: 

 

– Les localitats lliures de l’Estadi 

 

– Les localitats que es puguin obtenir dels 

abonaments de l’Estadi a través del Seient 

Lliure 



9-  QUINA ÉS LA REPERCUSSIÓ 

ECONÒMICA D’AQUESTA 

SOLUCIÓ? 

• En el cas de les localitats lliures (no 
abonades), el Club renunciarà al potencial 
ingrés de la comercialització d’aquests 
seients.  

 

• En el cas de les localitats procedents del 
servei Seient Lliure, totes aquelles cadires 
alliberades que el Club necessiti per atendre 
la petició de les entrades infantils seran 
pagades als seus abonats titulars com si 
haguessin estat venudes. 

 



10- EL PARTIT FCB-ESPANYOL 

• Per qüestions tècniques i operatives, el 

servei de sol·licitud per a aquest partit 

només estarà disponible per als nens 

menors de 8 anys socis del FC Barcelona. 

 




